NOVÉ OBJEVOVÁNÍ: EFEKTIVNÍ HNACÍ ZAŘÍZENÍ,
VYLEPŠENÉ PŘIPOJENÍ A VÍCE KOMFORTU PRO
VŠESTRANNÉ RODINNÉ SUV
Nový výkonný Land Rover Discovery s výkonnými a efektivními 48V
MHEV pohony, pokročilým infotainmentem Pivi Pro a vynikajícím
komfortem a praktičností je dokonalým, všestranným sedmimístným
prémiovým SUV.

Nový Discovery kombinuje výjimečný vývojový design s všestranným a inteligentně
zabaleným interiérem, který ztělesňuje ducha rodinného dobrodružství, které
charakterizuje prémiové rodinné SUV Land Rover již více než 30 let.
Díky nejnovější generaci výkonných a účinných šestiválcových zážehových a vznětových
motorů Ingenium, pokročilému infotainmentu Pivi Pro a vynikajícímu pohodlí a
praktičnosti zůstává New Discovery jedním z nejschopnějších, nejspolehlivějších a
nejuniverzálnějších prémiových SUV se sedmi sedadly na světě.
S novou architekturou elektrických vozidel Land Rover (EVA 2.0), která podporuje řadu
pokročilých technologií, přináší nový Discovery novou úroveň sofistikovanosti, žádoucí
a efektivnosti při zachování obvyklé šíře schopností v terénu i v terénu a tažení. Z
aktualizovaného systému Terrain Response 2 a aktualizací Software-Over-The-Air
(SOTA) až po novou Cabin Air Filtration * se New Discovery stará o zákazníky jako nikdy
předtím.

Nový Discovery je krásně proporcionální a sofistikované prémiové
SUV. Toto přesvědčivé a všestranné vozidlo bylo zdokonaleno v
každém detailu, vylepšilo jeho charakteristický exteriér a nesmírně
všestranný interiér, aby zajistilo, že si Discovery udrží pozici
nejschopnějšího a nejpříjemnějšího SUV pro celou rodinu na světě.
GERRY MCGOVERN
HLAVNÍ KREATIVNÍ ŘEDITEL SPOLEČNOSTI JAGUAR LAND ROVER

PROPRACOVANÝ DESIGN
Výrazný charakter a optimalizované proporce modelu New Discovery zahrnuje více než
tři desetiletí vývoje designu. Designová narážka na DNA Discovery - včetně kapoty,
stupňovité střechy a dobře viditelného sloupku C - zůstávají, ale nový Discovery přináší
odvážnou evoluci exteriéru optimalizovanou tak, aby promítla jistější vzhled na silnici.
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Nové podpisové LED světlomety se světelným podpisem pro denní svícení umístěné níže
v jednotkách vytvářejí účelnější vzhled, zatímco animované výrazné přední a zadní
ukazatele poskytují zvýšenou vizuální propracovanost a větrací otvor předních blatníků
v barvě karoserie zdůrazňuje známý zlomený pas v prémiovém SUV.
Upravený přední nárazník má širší grafiku v barvě karoserie a nové boční větrací otvory
pro účelnější a dynamičtější vzhled. Vzadu je nový Discovery vybaven novými
signaturními LED světly, které jsou spojeny přes zadní část vozidla novým panelem
Gloss Black. V souladu s filozofií reduktivního designu značky Land Rover tento panel
obsahuje skript Discovery s ochrannou známkou, který poskytuje čistší zadní grafiku.
Nový model R-Dynamic přináší asertivnější charakter a cílevědomý postoj s řadou
jedinečných designových prvků, včetně účelných vnějších akcentů Gloss Black a Shadow
Atlas na vnější straně a dvoubarevného koženého a kontrastního prošívání sedadel na
vnitřní straně.

PROPOJENÉ TECHNOLOGIE
Nový Discovery uvnitř těží z vylepšení, která zdůrazňují prémiovou pozici a řemeslné
zpracování jeho rozložení sedmi sedadel v plné velikosti, a prostorné kabiny s
nejmodernějším infotainmentem Land Rover Pivi Pro. Ve zcela přepracované středové
konzole je o 48% větší 11,4palcová dotyková obrazovka s rozlišením Full HD, která
poskytuje rychlé a intuitivní rozhraní.
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STAŽENÍ
Se zjednodušenou strukturou menu a průkopnickým designem poskytuje Pivi Pro
okamžité reakce - dokonce i při prvním spuštění vozidla. Jeho vestavěná záložní baterie
znamená, že inicializace navigace trvá jen několik sekund, zatímco logické nabídky
umožňují přístup k nejčastěji používaným funkcím přímo z přizpůsobitelné domovské
obrazovky, aby se snížilo rozptýlení řidiče.

Konektivitu zajišťuje technologie dual-sim se dvěma LTE modemy, které systému
umožňují provádět více funkcí současně - jako je streamování médií a stahování
aktualizací Software-Over-The-Air (SOTA) - aniž by došlo ke snížení
výkonu. Technologie Land Rover SOTA umožňuje majitelům aktualizovat až 44
jednotlivých elektronických modulů, aniž by museli obtěžovat návštěvu prodejce.

V kombinaci s 12,3palcovým interaktivním displejem řidiče † poskytuje New Discovery
3D mapování s vysokým rozlišením v rámci přístrojové techniky a ponechává centrální
dotykovou obrazovku volnou pro ovládání dalších aplikací. Digitální přístroje s vysokým
rozlišením lze nakonfigurovat tak, aby zobrazovaly dvojici běžných číselníků, 3D
navigaci na celou obrazovku nebo jejich kombinaci, což řidičům umožňuje přizpůsobit
pohled tak, aby vyhovoval jejich preferencím.
Zákazníci mají navíc možnost plně barevného head-up displeje, který vkládá informace o
řízení s vysokým rozlišením přímo do očí řidiče a eliminuje potřebu odvrátit pohled od
silnice před vámi. Integrace chytrých telefonů je také jednoduchá díky Apple CarPlay,
zatímco pokročilá technologie Bluetooth může současně připojit dva
smartphony. Standardně je k dispozici také Android Auto, stejně jako bezdrátové
nabíjení s technologií zesílení signálu.
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STAŽENÍ

Komfort cestujících podporuje ionizace vzduchu v kabině, která je nyní k dispozici s
technologií filtrace vzduchu * PM2,5. Aktivně skenuje příchozí vzduch, měří jeho kvalitu
a automaticky používá pokročilé filtry ke snížení hladiny alergenů, toxinů a škodlivých
částic v kabině, čímž zvyšuje pohodu řidiče.
Komfort a pohodlí dále zvyšuje představení držáků tabletů Land Rover Click and Go
zabudovaných do opěradel předních sedadel. Snadno použitelný systém obsahuje také
nabíjecí zásuvky USB-A, které jsou perfektně umístěné, aby minimalizovaly koncové
vodiče. Díky integrovanému 4G Wi-Fi hotspotu, který je schopen propojit až osm
zařízení, se mohou cestující na zadních sedadlech bavit i na těch nejdelších cestách.

Vůz se čtyřpaprskovým volantem vpředu je vybaven skrytými spínači a kovovými pádly
řadicí páky, zatímco nový hmatový volič převodů poskytuje instinktivní ovládání
hnacího ústrojí.

VŠESTRANNOST V SRDCI
Prvotřídní rodinná všestrannost je charakteristickým znakem rodiny SUV Discovery a
prostorný a inteligentní New Discovery není výjimkou. Jeho volitelná handsfree zadní
výklopná zadní část Gesture dokáže detekovat vlnu nohy pod zadním nárazníkem a
otevřít kufr, zatímco vnitřní výklopná zadní část s pohonem zadržuje volné předměty v
obrovském zavazadlovém prostoru o objemu 2 485 litrů (5 sedadel) a slouží jako
praktická lavička. I když je v provozu sedm sedadel, zavazadlový prostor poskytuje 258
litrů zavazadlového prostoru a všichni cestující mají kde nabíjet elektronická zařízení.
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Technologie Intelligent Seat Fold umožňuje zákazníkům snadno konfigurovat rozložení
sedadel pomocí centrální dotykové obrazovky, zatímco technologie vzdálené aplikace
umožňuje zákazníkům sledovat stav paliva a polohu jejich vozidla a dokonce odemykat a
zamykat dveře.
V zadní části byla pro zvýšení pohodlí pečlivě přepracována sedadla druhé
řady. Vylepšená boční podpora, delší silnější polštáře a pečlivé profilování sedadel - to

vše přispívá k větší podpoře pod stehny a lepšímu držení těla pro cestující. Komfort dále
zvyšuje přemístění větracích otvorů druhé řady od B-sloupků ke středové konzole, což
poskytuje zvýšené proudění vzduchu cestujícím v druhé řadě, kteří mají vlastní skryté
ventilační ovládací prvky a napájecí zdroje.
K dispozici je také nový klíč Land Rover Activity Key. Je vybaven ovládacími prvky
dotykové obrazovky, digitálními hodinami a může zamknout, odemknout a nastartovat
vozidlo jako doplněk konvenčního přívěsku.
Nový Discovery je k dispozici v úrovních výbavy Discovery, S, SE a HSE, ve sportovním
provedení R-Dynamic nebo jako praktický komerční model s objemem zavazadlového
prostoru 2 024 litrů, dalšími úložnými skříňkami v podlaze a stejnou maximální tažnou
kapacitou 3500 kg ** jako zbytek rozsahu.

POKROČILÉ POHONNÉ JEDNOTKY
Nový Discovery představuje trojici nových šestiválcových motorů Ingenium,
benzinových i naftových, s technologií 48V Mild Hybrid Electric Vehicle (MHEV) pro
vyšší účinnost, výkon a plynulost. Nové motory jsou k dispozici vedle čtyřválcového
benzínového hnacího ústrojí Land Rover P300 Ingenium a s novým systémem Intelligent
All-Wheel Drive.
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Rodina motorů s šestiválcovým motorem byla navržena a vyvinuta interně a vyspělý
vznětový motor je k dispozici s výkonem 249 k (183 kW) a 300 k (221 kW), zatímco
výkonný benzín poskytuje výkon 360 k (265 kW). Nová řada motorů Discovery v plném
rozsahu:
•

P300: 300 PS (221kW), 2,0litrový čtyřválcový benzín, točivý moment 400Nm při
1500-4500 ot./min

•

P360: 360 PS (265kW), 3,0litrový šestiválec MHEV benzín, točivý moment 500Nm
při 1750-5000 ot./min

•

D250: 249 PS (183kW), šestiválcový vznětový motor MHEV o objemu 3,0 litru,
točivý moment 570 Nm při 1250-2 250 ot./min

•

D300: 300 PS (221kW), 3,0litrový šestiválcový vznětový motor MHEV, točivý
moment 650Nm při 1 500-2 500 ot./min

Šestiválcové diesely Ingenium D250 a D300 mají lehkou hliníkovou konstrukci s nízkým
třením a nahrazují předchozí diesely SD4 a SDV6. Inteligentní 48V MHEV technologie
zajišťuje, že nové motory splňují nejpřísnější globální emisní předpisy a přinášejí
vylepšené reakce.
Chytrý systém sklízí a ukládá energii generovanou během zpomalování a znovu ji
distribuuje, aby pomohl motoru při akceleraci, a poskytuje tak výkon šestiválce a
účinnost čtyřválců. Toto nastavení také poskytuje jemnější provoz systému Stop / Start.

ŠÍŘKA SCHOPNOSTÍ
Nový Discovery je vrcholné SUV vhodné pro rodiny s dětmi na silnici, přináší
bezkonkurenční, výjimečný komfort na dlouhé vzdálenosti pro sedm lidí a prostředí
inspirující důvěru řidiče díky vynikajícímu výhledu, který poskytuje jeho poloha pro
řízení, vylepšené ovládací prvky a řezání - okrajová technologie podvozku, která
zajišťuje klidné a citlivé držení silnice.
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STAŽENÍ
Všechny nové modely Discovery se šestiválcovými motory Ingenium jsou vybaveny
pokročilou hnací soustavou, která optimalizuje rozdělení točivého momentu mezi
přední a zadní nápravu pomocí řady senzorů k rozdělení točivého momentu podle
podmínek. Nový inteligentní systém pohonu všech kol maximalizuje trakci, dynamiku na
silnici a účinnost hnacího ústrojí, což má za následek zlepšenou spotřebu paliva a
snížené emise CO2 při běžné jízdě, bez kompromisů pro terénní vlastnosti značky
Discovery.

Standardní vzduchové odpružení navíc poskytuje útulný jízdní komfort ve všech
prostředích a je vybaven automatickým snížením rychlosti, které zvyšuje
aerodynamickou účinnost a zvyšuje hospodárnost při jízdě po dálnici. Technologie
tlumení Adaptive Dynamics - namontovaná na všech modelech - sleduje pohyby vozidla
až 500krát za sekundu, téměř okamžitě reaguje na vstupy řidiče nebo silnice a zajišťuje
lepší kontrolu nad tělem a zajišťuje klidnou a rovnou jízdu.
Díky technologii Terrain Response 2 je nový Discovery vždy automaticky připraven tak,
aby vyhovoval jízdním podmínkám, zatímco nový režim Wade optimalizuje vozidlo pro
brodění v hluboké vodě - dokonce i automatické brzdění, když řidič vypne režim Wade,
aby obnovil plný výkon od první aplikace brzd.
Dostupnost konfigurovatelné odezvy terénu umožňuje řidičům doladit mapování škrticí
klapky Discovery, body řazení převodovky, nastavení řízení a odpružení tak, aby
vyhovovaly jejich preferencím a požadavkům, aby si zákazníci mohli přizpůsobit zážitek
z jízdy pro jízdu v terénu.
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STAŽENÍ
Nový Discovery kombinuje vynikající geometrii odpružení v každém terénu s odměňující
se dynamikou a vynikajícím ovládáním karoserie, přičemž si zachovává pověstnou
kvalitu a komfort jízdy našeho rodinného SUV. Díky nejmodernějšímu designu
odpružení, lehké hliníkové architektuře a inteligentním hnacím ústrojím jsme přeladili
vůz tak, aby dodával sedmimístné SUV, které je nesmírně všestranné, vysoce schopné,
neuvěřitelně kultivované a ještě atraktivnější pro řízení
MIKE CROSS
HLAVNÍ INŽENÝR LAND ROVER PRO INTEGRITU VOZIDEL

Nový Discovery také těží z technologie ClearSight Ground View, která poskytuje řidičům
pohled na zatemněnou zem přímo pod přední částí vozidla pomocí centrální dotykové
obrazovky a kombinace kamer směřujících dopředu. Chytrým prvkem je realizace
futuristického konceptu transparentní kapoty Land Rover, který podporuje řidiče při
jízdě ve strmém terénu nebo skrytých městských překážkách.

